
ةبلوقملا اآلةيل عطاوقلا

MoldedCaseCircuitBreakers

دادعإ

ءابرهك ينف دمحم ليقع



:MCCB: اراصتخا ىمستو

عطاوقلا نم يثمالاهت عم ةبلوقملا عطاوقلا هباشتت

لمعلا ةقيرطو صئاصخلا ثيح نم ةرغصملا اآلةيل

عةيلا تاعسب رفوتت ةبلوقملا اآلةيل عطاوقلا إالنأ

ةمظنأ يف مدختستو ريبمأ 1000 ىلإ لصت رايتلل

. ةردقلل ةطسوتملا عيزوتلا

: ةبلوقملا اآلةيل عطاوقلا تازيم مهأ نمو

: عاضوأ :اهلثالةث لصفلا عارذ

ON

OFF

Tripped





عم بسانتتل ررقملا رايتلا ةرياعمو رييغت ةيناكمإ

لمحلا ةعيبط

مدختست ثيح لصفلا ةيلمع يف ديدج ماظن مدختسي

يف دلوتملا يئابرهكلا سوقلا نع ةجتانلا ةقاطلا

لصفل لصفلا عارذ ىلع طغض ثادحإ

تاسم تلاال



: ةبلوقملا عطاوقلا عاونأ

ىلا باطق ددعاأل ثيح نم ةبلوقملا عطاوقلا مسقنت

: نيعون

3Pole باطقأ ثالةث عطاوق

4Pole باطقأ ةعبرا عطاوق





ىلا رييع تلل ةيلباقلا ثيح نم ةبلوقملا عطاوقلا مسقنتو

: نيعون

رييعتلل ةلباق ريغ عطاوق

رييعتلل ةلباق عطاوق

رييعتلل ةلباق ريغلا ةبلوقملا عطاوقلا

ةنيعم ميق ىلع اقبسم ةطوبظمو ةعنصم عطاوق يه

لصفلا تاينحنم رييغت وا رييعتلل ةلباق ريغ



رييعتلل ةلباقلا ةبلوقملا عطاوقلا

نم نكمي تارايعب ةدوزمو ةعنصم عطاوق يه

max صق اال دحلا ىلا عطاقلا ريبما ةدايز خالاهل

men االىند دحلا ىلا عطاقلا ريبما ضفخ وا

األمحلا ريبما عم بسانتي امب كلذو

(lr)وا يرارحلا لصفلا ىحنم رييعت نكمي اضيا

امب كلذو (lm) يسيطانغملا لصفلا ىنحنم رييعت

األمحلا ةيصاخ عم بسانتي



MCCB ةبلوقملا عطاوقلا زومر ىلع فرعتلا



(H250XNScompact) زمرلا -1

عطاقلل لويدوملا مقر

تاجولا تك ىف عطاقلل يعجرملا و يراجتلا مقرلا وه

ةصاخلا اتاد لا كينكتلا حضوي ىذلا ةعنصملا ةكرشلا

فينصتب ةعنصملا ةكرشلا موقت ثيح عطاقلا ب

رايتلا بسح ىلع تافينصت ةدع ىلإ عطاوقلا

يمس األ

(Ui) زمرلا -2

ننقملا لزعلا دهج

(3-1) هنيعم ةدمل عطاقلا هلمحتي دهج ىصقأ وه

فعض فصنو ةرم تلوفلا نوكي امدنع يناوث

kv تلوف وليكلا ب ساقيو Ue ننقملا دهجلا

(Uimp) زمرلا -3

ننقملا ةمدصلا دهج

ةداع يتأت ويتلا ةيلا علا تايتلوفلل زاهجلا دومص وه



رصقلا ثودح وأ قعاوصلا وأ حتفلا و لفقلا ةجيتن

فاعضأ 15 نم رثكأ نوكتام ةداعو يئابرهكلا

ةيناث يليملا ب ةدملا نوكتو ننقملا دهجلا

kv ريبما وليكلا ب ساقيو

(lcs) زمرلا -4

ةبسن يهو رصقلا عطق وا لصفل يليغشتلا رايتلا

ثالث عطاقلا اهلمحتي يتلا يهو lcu نم ةيوئم

ساقيو قئاقد ثالث هردق نمز اهنيب ةيلا تتم تارم

kA ريبمأ وليكلا ب

تاداز lcu lcsنم ةبسن تداز :املك ةظح مال

عةيلا رصقلا تارايت لمحت ىلع عطاقلا ةردق اهعم

دعمالتاالنم نم عفري امم تارم ةدع ةميقلا

عطاقلل يضارتف اال رمعلا و ةأشنملل

(lcu) زمرلا -5

رصقلا عطقل ىصق األ رايتلا



عطاقلا اهلمحتي يتلا عطقلا ةعسل ةميق ىصقأ يهو

ةدحاو ةرم

رييغت كلذ دعب بجيو اهدعب عطاقلا رابتخا بجيو

ةيئاوهلا عطاوقلل ةبسنلا ب لخادلا نم تاكاتنوكلا

وأ ةبلوقملا عطاوقلل ةبسنلا ب ةلماك عطاوقلا رييغتو

miniature ةمنمنملا عطاوقلا

(Ue) زمرلا -6

ساقيو ( حاتفملل ليغشتلا (دهج ننقملا مادختس دهجاال

تلوفلا ب

ةقيرطب لمعي يكل عطاقلا ةيلع ممصملا دهجلا وهو

تلوفلا ب ساقيو ةيداعلا ليغشتلا فورظ ىف ةميلس

( يرهزلا نوللا ) زمرلا -7

ساقيو يظحللا رصقلا عطق رايت ةعس ىلا زمري

ثيح kA ريبما وليكلا ب



25 ةعس (B)ىلا فرحلا وا رفص األ نوللا زمري

kA

ةعس (F)ىلا فرحلا وا رمح األ نوللا زمريو

36kA

ةعس (N)ىلا فرحلا وا يدامرلا نوللا زمريو

50kA

ةعس (H)ىلا فرحلا وا يرهزلا نوللا زمريو

70kA

ةعس (S)ىلا فرحلا وا رضخ األ نوللا زمريو

100kA

ةعس (L)ىلا فرحلا وا يوامسلا نوللا زمريو

150kA



( حاتفملا ) زمر -8

ةرئادلا عطاق حاتفم ىلا زمري

(60947-2IEC/EN) زمرلا -9

ةيملا علا ةيسايقلا ريياعملا عم قفاوتم عطاقلا نا يا

(AB1NEMA) زمرلا -10

زاهجلا اهعم قفاوتي يتلا ةيسايقلا ريياعملا



(Icm) زمرلا -11

رصقلا ىلع قيشعتلل ننقملا رايتلا

(lcw) زمرلا -12

ةريصق ةينمز ةرتفل عطاقلا هلمحتي يذلا ننقملا رايتلا

(ls) زمرلا -13

ءاقتن اال رايت دودح

(In) زمرلا -14

( يمس األ رايتلا ) ننقملا رايتلا

ةقيرطب لمعي يكل عطاقلا ةيلع ممصملا رايتلا وهو

ريبم باال ساقيو ةيداعلا ليغشتلا فورظ يف ةميلس

(A)

(lo) زمرلا -15

يرارح ) لصفلل ةبسنلا ب عطاقلل ةراتخملا ميقلا ةدايزل



( يسيطانغم وأ

(ln) عطاقلل يليغشتلا رايتلا برض هدادعإو

(lr) زمرلا -16

يرارحلا لصفلا رايت

(loadover) يرارحلا لصفلا ريبمأ يأ

(lo) ةميق برض هدادعاو

نكي مل (ln)اذا عطاقلل يليغشتلا رايتلا برضوأ

(lo) رايع عطاقلا ب

(tr) زمرلا -17

يرارحلا لصفلا ريخأت تيقوت طبظ

(lm) زمرلا -18

يسيطانغملا لصفلا رايت

(circuitshort) يسيطانغملا لصفلا ريبما يا



(lr) يرارحلا لصفلا رايت برض هدادعإو

عطاقلل يليغشتلا رايتلا برض وأ

(lsd) زمرلا -19

ريخأت نمزب يسيطانغملا لصفلا رايت

1.5 نيب حوارتي ام Irغاًبلا دادعإ فعاضم ووه

Ir رايت فاعضأ 10 ىلإ

(tsd) زمرلا -20

يسيطانغملا لصفلا ريخأت نمز طبظ

(li) زمرلا -21

يروفلا يسيطانغملا لصفلا رايت

(ln) عطاقلل يليغشتلا رايتلا برض هدادعإو

Isd دادعإ نم ىلعأ li دادعإ نوكي نأ بجي

(Ig) زمرلا -22



ground يضر األ ةكبش ةيامح

( دنوارجلا ) يضر األ ةكبش يف اطخلا دصرل وهو

TNS ةمظنأ PEيف لصوم يف ةلوادتملا

لا) رتوينلا عم لوصوم االثر نوكي امدنع (يا

(tg) زمرلا -23

يضر األ ةكبش ةيامحل لصفلا تقو ريخأت

(I∆n) زمرلا -24

يضر األ برستلا ةيامح ةيساسح طبض

(t∆) زمرلا -25

يضر األ برستلا نم ةيامحلل لصفلا تقو ريخأت









AC ددرتملا رايتلا (~) زمرلا -26

طقف AC ددرتملا رايتلا ىلع لمعي عطاقلا نا يا

DC رمتسملا رايتلا (---------) زمرلا -27

DC رمتسملا رايتلا ىلع لمعي عطاقلا نا يا

Hz ددرتلا (Fre) زمرلا -28

Hz6050و ددرتلا ىلع لمعي عطاقلا نا يا

لالراذن نايب ةبمل (alarm) زمرلا -29

90%نم ىلا يرارحلا لصفلا رايت لص ي امدنع

ةبمللا ءيضت عطاقلا اهيلع طوبظمل ا ةردق لا

%105 ىلا يرارحلا لصفلا رايت لص ي امدنعو

ةبمللا ءيضت عطاقلا اهبلع طوبظملا ةردق نملا

ضيمو لكشب

متت مل اذا عطاقلا لصفي فوس ليلق تقوب اهدعب



ةلكشملا ةجلا عم

(trip-test) زمرلا -30

عطاقلا سالةم رابتخ ال هيلع طغظلا متي حاتفم وه

عارذ ناك حلا يف عطاقلا لصف خالهل نم نكميو

هكيرحتل مزع ىلا جاتحي عطاقلا

(ACat) زمرلا -31

ةيئاهنلا نماألمحلا برقلا ب اهبيكرت متي عطاوق يه

ايظحل لصفلا ءادأ اهنم بلطيو

نكمي وال ريخأت نمز نود رصقلا تارايت ريثات يا

لصفلا نمز ةرياعم

مكارتلا ةطساوب ةيئاقتن اال قيقحت اهنم رظتني وال

ينمزلا

MCB ةنمنملا عطاوقلا ب ةصاخ هذهو

MCCB ةبلوقملا عطاوقلا عاونا ضعبو

(BCat) زمرلا -32



ةيمومعلا تاحوللا يف اهبيكرت متي عطاوق يه

ريخأت نمزب لصفلا ءادأ اهنم بلطيو

ةرياعم نكميو ريخأت نمزب رصقلا تارايت ريثأت يا

لصفلا نمز

مكارتلا ةطساوب ةيئاقتن اال قيقحت اهنم رظتنيو

ينمزلا

عطاوقلا MCCBو ةبلوقملا عطاوقلا ب ةصاخ هذهو

ACB ةيئاوهلا

يسيطانغملا لصفلا رايت ةعس (N) زمرلا -33

ةيساسأ

يسيطانغملا لصفلا رايت ةعس (H) زمرلا -34

عةيلا

يسيطانغملا لصفلا رايت ةعس (L) زمرلا -35

ادج عةيلا









ةمهم تاحيضوت

بlcsيف معدملا lcu ماظنو lcu ماظن نيب قرفلا

عطاوقلا

Icu:وأال

تكريس تروش ةيلع ثدحي نكمم عطاقلا نأ ينعت

3 تقو مهنيب نوكي نا بجي نكلو نيتيلا تتم نيترم

قئاقد

عطاقلل رابتخا لمع اهدعب بجيو

قئاقد 3 رظتنت المز تكريس تروش ثدح ول ينعي

ليزت ام نودب ىرخأ ةرم عطاقلا تعفر ول اهدعبو

اترشابم لصفيو لصوي حر عطاقلا تروشلا

فشكت ) عطاقلل رابتخ معال بجي كلذ دعب نكلو

ابلا غو تاكاتنوكلا ىلع فشكلا )و لزاوعلا ىلع

عطاقلا رييغت متيس



:IcnواIcu ماظن نوناق

Icn=O-t-CO

O=open

تروشلا ببسب لصف وأ حتف عطاقلا ينعي

T=time

تروشلا دعب عطاقلا ليغشتل تقو راظتنا ينعي

ىرخأ ةرم ليصوتلل قئاقد 3 هتدم

open-O=closeC

لصفو هيليغشت وامت هيلصوت مت عطاقلا ينعي

اترشابم



Ics ايناث

ث تكريس تروش ةيلع ثدحي نكمم عطاقلا نا ينعت

ةمدخلا لخديسو قئاقد 3 مهنيب ةيلا تتم تارم الث

ىرخأ ةرم

تناك ةبسنلا تداز املكو lcu نم ةئملا ب ةبسن يهو

رثكأ ليغشتلا تارم

قئاقد 3 رظتنت المز تكريس تروش ثدح ول ينعي

ليزت ام نودب ىرخأ ةرم عطاقلا تعفر ول اهدعبو

اترشابم لصفيو لصوي حر عطاقلا تروشلا

واال اهلح بجي ةلكشم دجوي هنا تدكأت االن تناو

ليغشتلا و ليصوتلا عطاقلل نكمي ةلكشملا لح دعبو

هل تارابتخا يا نودب

lcs ماظن نوناق

Ics=O-t-CO-t-CO

O=open



تروشلا ببسب لصف وأ حتف عطاقلا ينعي

T=time

3 تروشلا دعب عطاقلا ليغشتل تقو راظتنا ىنعي

ىرخأ ةرم ليصوتلل قئاقد

open-O=closeC

لصفو ةيليغشت وامت هليصوت مت عطاقلا ينعي

اذكهو اترشابم



رايعلا ةيصاخ

ProtectionNeutra

لا رتوينلا ةيامح

لكاشم ىلا يدؤي لا رتوينلا طوقس نا مولعملا نم

روطلا ثلاالةيث رئاود يف ةصاخو تادعملا يف فلتو

نع لماك لكشب ينغتسن نكمم تقولا سفن يفو

يف وا روطلا ثالةيث تاكرحملا يف لا رتوينلا

ةنزاوتملا األمحلا

عطاوقلا يف لا رتوينلا ةيامح تءاج انه نمو

: تارايخ ثالث اهلو ةبلوقملا

ةيامح نودب لا رتوينلا -1

ةيامح فصنب لا رتوينلا -2

ةلماك ةيامحب لا رتوينلا -3

عطاوقلا يف لا رتوينلا ةيامح رايع طبظ ةقيرط



رديانش ةكرام

ثالثحاالت: رايعلل

3d1-4p

ةيامح نودب لا رتوينلا

3d+N/22-4p

ةيامح فصنب لا رتوينلا

4d3-4p

ةلماك ةيامحب لا رتوينلا



عطاوقلا يف لا رتوينلا ةيامح رايع طبظ ةقيرط

:abb ةكرام ةبلوقملا

: ناحاتفم رايعلل

: ناتيعضو هلو االلو حاتفملا

offااللو عضولا

ةيامح نودب لا رتوينلا

on يناثلا عضولا

ةيامحب لا رتوينلا



: ناتيعضو هل اضيا يناثلا حاتفملا

%50 األلو عضولا

ةيامح فصنب لا رتوينلا

100% يناثلا عضولا

ةلماك ةيامحب لا رتوينلا





يروفلا لصفلا ةيصاخ

Instantaneous

(li) هيلإ زمريو

لصفلا رايت لودج بناجب ةدوجوم اهنأ نوالظح

lsd ريخأت نمزب يسيطانغملا

رايتلا لوصو حةلا يف هنا اهتفيظو ةيصاخلا هذهو

اترشابم عطاقلا لصفي اهيلا

عطاقلا تارايع لك لهاجتي حر ينعي

يليغشتلا رايتلا ب هبرضب نوكت هباسح ةقيرطو

ln عطاقلل



ثملا:

ىلع ةطوبظم تارايعلا تناك اذا

1000A=In

Ir=0.95

Isd=4

0.3=tsd

Ii=4

يرارحلا لصفلا رايت باسحل

Ir=×ln

AIr=0.95×1000=950

ريخأت نمزب يسيطانغملا لصفلا رايت باسحل

Isd=×lr

3800A=Isd=4×950

يروفلا لصفلا رايت باسحل



Ii=×ln

Ii=4×1000=4000A

لصفيس ريبما 4000 ىلإ رايتلا لوصو حلا يف اذا

اترشابم عطاقلا

0.3 ىلع ةطوبظملا tsdو تقو لهاجتيسو

عضن يروفلا لصفلا ةفيظو يغلن نا اندرا اذاو

off ىلع li رايعلا

ةمهم ةظح مال

Isd دادعإ نم ىلعأ li دادعإ نوكي نأ بجي





I∆n رايعلا ةيصاخ lgو رايعلا ةيصاخ

امهنيب قرفلا و ةبلوقملا عطاوقلا ب ةدوجوملا

protectionfaultGround

and

protectionleakageearth

(lg) رايعلا ةيصاخ

protectionfaultGround

يضر األ ةكبش ةيامح

( دنوارجلا ) يضر األ يف اطخلا دصرل وهو

TNS ةمظنأ PEيف لصوم يف ةمدختسملا

لا) رتوينلا عم لصوم االثر نوكي امدنع (يا



(I∆n) رايعلا ةيصاخ

protectionleakageearth

يضر األ برستلا ةيامح

يضر األ برستلا ةيامح ةيساسح طبض يأ

نيب قرفلا مهفن نا الدبانل عوضوملا مهفن يكلو

واإلثر يضر األ



Ground يضر األ

دلوملا لا رتوين وا لوحملا لا رتوين ىلا لصوي -1

نع دهجلا ةلا زإو تادعملا ةيامحل مدختسي -2

نازت مدعاإل حةلا يف لا رتوينلا

Earth اإلثر

تادعملا وا دلوملا وا لوحملا مسج ىلا لصوي -1

ةمدصلا بنجتو صاخش األ ةيامحل مدختسي -2

ةيئابرهكلا



(lg) رايعلا طبظ ةقيرط

فورح انايحأو ماقرا lg رايعلا عم انايحا مدختسي

ماقر األ مادختسا دنع

9-8-7-6-5-4-3-2-

يف هبرضب يضر يفاأل أطخلا رايت باسح متي

ln عطاقلل يليغشتلا رايتلا

Ig=×ln

400 يواسي ln عطاقلل يليغشتلا رايتلا ناك اذا

ثمال ريبمأ

رايت ةميق نوكيف -2 ىلع lg رايعلا طبظ مت اذاف

ريبمأ 80 يواست يضر يفاأل أطخلا

80=400×0.2



فورحلا مادختسا دنع

HJFEDCBA

لقأ وأ يواسي عطاقلل In يليغشتلا رايتلا ناك اذا

ريبما 400 نم

يليغشتلا رايتلا برضي A ىلع رايعلا طبظ مت اذاف

يفاأل أطخلا رايت ةميق نوكيف 0.3 lnيف عطاقلل

ريبمأ 120 يواسي يضر

Ig=A×ln

A=0.3

120=400×0.3

يقاب ةفرعم اننكمي A ىلع ثملا انفرع ام دعب اعبطو

قفرملا لودجلا نم فورحلا

1200 ةياغل ريبمأ 400 نم ربكا عطاقلا ناك اذا امأ

ريبمأ

يليغشتلا رايتلا برضي A ىلع رايعلا طبظ مت ولف



يفاأل أطخلا رايت ةميق نوكيف 0.2 lnيف عطاقلل

ريبمأ 240 يواست يضر

Ig=A×ln

A=0.2

240=1200×0.2

يقاب ةفرعم اننكمي A ىلع ثملا انفرع ام دعب اعبطو

قفرملا لودجلا نم فورحلا

ريبما 1200 نم ربكا عطاقلا ناك اذا امأ

أطخلا رايت ةميق نوكيف A ىلع رايعلا طبظ مت اذاف

ريبمأ 500 يواسي يضر يفاأل

يقاب ةفرعم اننكمي A ىلع ثملا انفرع ام دعب اعبطو

قفرملا لودجلا نم فورحلا





(I∆n) رايعلا طبظ ةقيرط

ماقرا (I∆n) رايعلا عم مدختسي

302010753215-

-5 ىلع (I∆n) رايعلا طبظ مت اذاف

ريبمأ يلم 50 يواسي بيرستلا رايت ناف

50mA=5-I∆n

30 ىلع (I∆n) رايعلا طبظ مت اذاو

ريبمأ 30 يواسي بيرستلا رايت ناف

30A=30I∆n



عطاوقلا ACatوBCatيف نيب قرفلا

ةيبرهكلا

ةيملا علا تافصاوملا بسح

60947-2IEC

ACat:واال

ددحملا رايتلا ىلإ تكريس تروشلا رايت لصي امدنع

ينمز ريخأت يا نودب اترشابم عطاقلا لصفي عطاقلل

ينمزلا ريخأتلا ةرياعم نكمي وال



BCat ايناث

ددحملا رايتلا ىلإ تكريس تروشلا رايت لصي امدنع

لصفي ال عطاقلا

ديدج فريكب ينمز ريخأت ةلحرم ىف لخديو رظتني

ةيئاقتن selectivityوااال لا ىمستو lcw وهو

لصفي اهدعب ةيناث دحاو ىلإ ريخاتلا تقو لصي دقو

عطاقلا



و ةلكشملا هدنع دوجوملا االرخ عطاقلا لصفي مل اذإ

اهب دوجوملا ةرئادلا لصفل يا لصفلا ب فلكملا

ناكملا يف ةيمومعلا ةرئادلا نع ةلكشم





ةبلوقملا عطاوقلا ضعب زومر ىلع فرعتلا

MCCB

: اهطبظ ةقيرطو

160A يمس اال هرايت Himel ةكرام بلوقم عطاق

: رييعتلل لباق ريغ

هلمحتي يذلا ىصق اال دهجلا وهو لزعلا دهج -1

(800vUi) عطاقلا يناوث 3 1ىلا نم ةينمز ةرتفل

(8kvUimp) ةمدصلا دهج -2

(v415/400Ue) عطاقلل يليغشتلا دهجلا -3

(35kAIcu) رصقلا رايت عطق ةعس -4

عطق وا لصفل يليغشتلا رايتلا -6

(21kAlcs) رصقلا

يظحللا لصفلا رايت ةميق -7

رايتلا برض 10 (in10li)يا يسيطانغملا

ريبما 1600 وهو يليغشتلا



1600A=160×10

هيلع لمعي يذلا ددرتلا -8

(Hz60/50Fre) عطاقلا

زتره 50و60 ددرت ىلع لمعي يا

(A160ln) عطاقلل يليغشتلا رايتلا -9

(c ةجرد F50) ةيليغشتلا ةرارحلا ةجرد -10

رصقلا تارايت ريثات نا (ACat)يا زمرلا -11

ريخأت نمز نود

ريياعم يهو (60947-2IEC/EN) زمرلا -12

ةيسايق

ةيلودلا ريياعملا عم قفاوتم يا

حاتفم وهو (TRIPTOPUSH) زمرلا -13

عطاقلا رابتخا خالهل نم نكمي





يمس اال هرايت رديانش ةكرام بلوقم عطاق

رييعتلل لباق 100A/70

وهو: دحاو رايع ىلع يوتحي

يرارحلا لصفلا رايت رايع (Ir) رايع

(690vUi) لزعلا 1-دهج

(8kvUimp) ةمدصلا 2-دهج

:(Ue) يليغشتلا دهجلا -3

:(lcu) رصقلا رايت عطق ةعس -4

:(lcs) رصقلا رايت لصفل يليغشتلا رايتلا -5

70kAIcs 70KAlcu ~240/220

kA36lcs lcu36kA ~415/380

18kAlcs kA36lcu ~440



(Hz60/50) عطاقلا هيلع لمعي يذلا ددرتلا -6

ريخأت نمز نود يسيطانغملا لصفلا رايت ريثات -7

(ACat)

(100FCVS) فينصتلا و يراجتلا مقرلا -8

رصقلا عطق رايتةعس ىلا زمري رمح األ نوللا -9

8KA يهو يظحللا

ريياعملا عم قفاوتم -10

(60947-2IEC/EN) ةيسايقلا

70 (Ir)نم يرارحلا لصفلا رايت رايع -11

ريبما 100 ةياغل ريبما

A10090 8070

800A يسيطانغملا لصفلا 12-رايت



.(TRIPTOPUSH) رابتخ اال حاتفم -13





250A يمس األ هرايت SSPD ةكرام بلوقم عطاق

رييعتلل لباق

: امهو نيرايع ىلع يوتحي

يرارحلا لصفلا رايت طبظل (lr) رايعلا -1

(loadover) يرارحلا لصفلا ريبمأ يأ

(ln) زاهجلل يليغشتلا رايتلا برض هدادعاو

ريبمأ 250 هتميق انهو

يسيطانغملا لصفلا رايت ميق طبظل (lm) رايعلا -2

(circuitshort) يسيطانغملا لصفلا ريبما يا

هتميق انهو (ln) يليغشتلا رايتلا برض هدادعإو

ريبمأ 250



ثملا:

0.8 ىلع (Ir) رايع انطبظ اذا

ريبما 200 يواسي يرارحلا لصفلا رايت ناف

In×Ir

200A=250×0.8

7 ىلع (Im) رايع انطبظ اذاو

ريبما 1750 يواسي يسيطانغملا لصفلا رايت ناف

Im×In

1750A=250×7





ةظح مال

(Im Ir) نيرايع يوتحت ةبلوقم عطاوق دجوي

باسح نودب ةيقيقح اهيف ميقلا



800A يمس األ هرايت ABB ةكرام بلوقم عطاق

رييعتلل لباق

: امهو نيرايع ىلع يوتحي

رايتل تقو طبظل (40lth)وا(l1) رايعلا -1

يرارحلا لصفلا

(loadover) يرارحلا لصفلا ريبمأ يأ

: تارايتخا هلوثالث

ريبمأ 800 لداعيو MAX

ريبمأ 680 لداعيو MED

ريبمأ 560 لداعيو MIN

يسيطانغملا لصفلا رايت ميق طبظل (l3) رايعلا -2

(circuitshort) يسيطانغملا لصفلا ريبما يا

: تارايتخا هلوثالث

ريبمأ 8000 لداعيو MAX

ريبمأ 6000 لداعيو MED



ريبمأ 4000 لداعيو MIN

وهو يراجتلا مقرلا (T6N800SACE) زمرلا

ةعنصملا ةكرشلا ب صاخ

690v(Ue) يليغشتلا دهجلا

1000v(U) لزعلا دهج

8kv(Uimp) ةمدصلا دهج

عم قفاونم عطاقلا (60947-2IEM) زمرلا

ةيملا علا ريياعملا

ةئملا ب يليغشتلا رايتلا ةبسن (lcs%lcu) زمرلا

kA ريبمأ وليكلا ب ساقتو ىصق األ رايتلا ةبسن نم

رييعتلل لباق عطاقلا (CATB) زمرلا

50 ددرت ىلع لمعي عطاقلا (~50-60Hz) زمرلا

زتره و60

AC ددرتملا رايتلا



690 500 440 415/400 230Ue

20 25 30 36 70Icu

75 100 100 100 Ics100

DO رمتسملا رايتلا

750 500 Ue

16 20 Icu

75 100 Ics





يمس اال هرايت رديانش ةكرام بلوقم عطاق

رييعتلل 250A/100لباق

: يهو تارايع ىلعثالث يوتحي

ليغشت دارملا رايتلا ةميق طبظل (lo) رايعلا -1

هيلع عطاقلا

(ln) يليغشتلا رايتلا برض هدادعإو

يرارحلا لصفلا رايت ميق طبظل (lr) رايعلا -2

(loadover) يرارحلا لصفلا ريبمأ يأ

(lo) ةميق برض دادعإو

يسيطانغملا لصفلا رايت ميق طبظل (lm) رايعلا -3

(circuitshort) يسيطانغملا لصفلا ريبما يا

(lr) ةميق برض هدادعإو

ثملا:



ريبما 150 ىلع عطاقلا ليغشت ديرن

0.7 ىلع (lo) رايعلا انطبظ اذا

ريبمأ ي150 واست Io ةميق ناف

Io×In

150A=250×0.6

0.9 ىلع (Ir) رايعلا انطبظ اذاف

ريبما ي135 واسي يرارحلا لصفلا رايت ناف

Ir×Io

135A=150×0.9

9 ىلع (Im) رايعلا انطبظ اذاو

ريبما ي1215 واسي يسيطانغملا لصفلا رايت ناف

Im×lr

1215A=135×9







يمس اال هرايت رديانش ةكرام بلوقم عطاق

رييعتلل 250A/100لباق

: يهو تارايع ىلعثالث يوتحي

ليغشت دارملا رايتلا ةميق طبظل (lo) رايعلا -1

هيلع عطاقلا

(ln) يليغشتلا رايتلا برض هدادعإو

يرارحلا لصفلا رايت ميق طبظل (lr) رايعلا -2

(loadover) يرارحلا لصفلا ريبمأ يأ

(lr) ةميق برض هدادعإو

يسيطانغملا لصفلا رايت ميق طبظل (Isd) رايعلا -3

ريخأت نمزب

short) يسيطانغملا لصفلا نمز ريخأت يا

(circuit

(lr) ةميق برض هدادعإو

ثملا:



ريبما 225 ىلع عطاقلا ليغشت ديرن

0.9 ىلع (lo) رايعلا انطبظ اذا

225 يواست Io ةميق ناف

Io×In

225A=250×0.9

0.85 ىلع (Ir) رايعلا انطبظ اذاف

ريبما 191.25 يواسي يرارحلا لصفلا رايت ناف

Ir×Io

A191.25=225×0.85

9 ىلع (Isd) رايعلا انطبظ اذاو

1721.25 يواسي يسيطانغملا لصفلا رايت ناف

ريبما

Isd×lr

1721.25=191.25×9







400A يمس اال هرايت ABB ةكرام بلوقم عطاق

رييعتلل لباق

يهو تارايع عبرا ىلع يوتحي

(L)األلو رايعلا

(loadover) يرارحلا لصفلا رايت رايع وهو

(I1) زمرلا

يرارحلا لصفلا رايت طبظل وهو

(t1) زمرلا

يرارحلا لصفلا ريخأت تيقوت طبظل وهو

: ناتيعضو هلو يناثلا رايعلا

(S):األلو عضولا

short) يسيطانغملا لصفلا رايت رايع وهو

(circuit

(I2) زمرلا



يسيطانغملا لصفلا رايت طبظل ووه

(t2) زمرلا

يسيطانغملا لصفلا ريخأت طبظل وهو

(l): يناثلا عضولا

يئاقتن اال يروفلا يسيطانغملا لصفلا طبظل وهو

(l3) زمرلا

يروفلا يسيطانغملا لصفلا رايت طبظل وهو

يئاقتن اال

(t3) زمرلا

اال يروفلا يسيطانغملا لصفلا ريخأت طبظل وهو

يئاقتن

(N) ثلا ثلا رايعلا

لا رتوينلا ةيامح طبظل وهو

(on) زمرلا



ةيامحب لا رتوينلا يا

(off) زمرلا

ةيامح نودب لا رتوينلا يا

(50%) زمرلا

ةيامح فصنب لا رتوينلا يا

(100%) زمرلا

ةلماك ةيامحب لا رتوينلا يا

يرارحلا لصفلل (l1) رايع طبظ ةيفيك

ةنيعم ةميق حاتفم لكل حيتافم عبرأ l1 رايعلل

0.04=1

0.08=2

0.16=3

0.32=4

(Σ+0.4)xI1=In



(I1=400×(0.04+0.08+0.16+0.32

ديرن ةميق يأ لا خدا نكمي ثيح

نوكي off فاقي ىلعاال حيتافم األعبر انعضو ولف

ريبمأ 160 يرارحلا لصفلا رايت ةميق

I1=400x0.4=160A

نوكي on ليغشتلا ىلع حيتافم األعبر انعضو ولو

ريبمأ 400 يرارحلا لصفلا ةميق

(I1=400x(0.4+0.04+0.08+0.16+0.32

400A=

(t1) رايعلا طبظ ةيفيك

دحاو حاتفم t1 رايعلل

يرارحلا لصفلا نمز نوكي on ىلع عضو اذا

ةيناث 3 يواسي

يرارحلا لصفلا نمز نوكي off ىلع عضو اذاو

ةيناث 12 يواسي



يسيطانغملا لصفلل (l3واl2) رايع طبظ ةيفيك

xΣI2=In

(5.5+2+1.5+I2=400×(1

ديرن ةميق يأ لا خدا نكمي ثيح

لصفي رصقلا رايتل ةميق لقأ نوكي نأ نكمي يأ

ريبمأ 400 يه عطاقلا اهدنع

I2=400×1=400A

ريبمأ يه4000 اهدنع لصفي ةميق ربكأ و

I2=400×10=4000A

(t3واt2) رايعلا طبظ ةيفيك

دحاو حاتفم t2 رايعلل

يسيطانغملا لصفلا نمز نوكي on ىلع عضو اذإ

ةيناث يلم 0.1 يواسي

لصفلا نمز نوكي off ىلع عضو اذاو

ةيناث يلم 0.25 يواسي يسيطانغملا









يمس األ هرايت رديانش ةكرام بلوقم عطاق

رييعتلل لباقريبمأ 630/400

: يهو تارايع ينامث ىلع يوتحي

ةبسنلا ب عطاقلل ةراتخملا ميقلا ةدايزل (lo) رايعلا -1

( يسيطانغم / يرارح ) لصفلل

(ln) يليغشتلا رايتلا برض هدادعإو

يرارحلا لصفلا رايت ميق طبظل (lr) رايعلا -2

(loadover) يرارحلا لصفلا ريبمأ يأ

(lr) ةميق برض هدادعإو

(tr) زمرلا -3

يرارحلا لصفلا ريخأت تيقوت طبظ

(lsd) زمرلا -4

ريخأت نمزب يسيطانغملا لصفلا رايت



1.5 نيب حوارتي ام Ir،غاًبلا دادعإ فعاضم ووه

Ir رايت فاعضأ 10 ىلإ

(tsd) زمرلا -5

يسيطانغملا لصفلا ريخأت نمز طبظ

(li) زمرلا -6

يروفلا يسيطانغملا لصفلا رايت

(ln) عطاقلل يليغشتلا رايتلا برض هدادعإو

Isd دادعإ نم ىلعأ li دادعإ نوكي نأ بجي

(Ig) زمرلا -7

( دنوارجلا ) يضر األ ةكبش ةيامح

( دنوارجلا ) يضر األ ةكبش يف اطخلا دصرل وهو

TNS ةمظنأ PEيف لصوم يف ةلوادتملا

لا) رتوينلا عم لوصوم االثر نوكي امدنع (يا

(tg) زمرلا -8



يضر األ ةكبش ةيامحل لصفلا تقو ريخأت

ثملا:

ريبما 500 ىلع عطاقلا ليغشت ديرن

0.8 ىلع (lo) رايعلا انطبظ اذا

ريبمأ 504 يواست Io ةميق ناف

Io×In

504A=630×0.8

0.85 ىلع (Ir) رايعلا انطبظ اذاف

ريبما 382.5 يواسي يرارحلا لصفلا رايت ناف

Ir×Io

428.4A=504×0.85

4 ىلع (tr) رايعلا انطبظ اذاو

عافترا دعب يناوث 4 دعب لصفي فوس عطاقلا ناف

هيلع طوبظملا دحلا ىلا يرارحلا لصفلا رايت

5 ىلع (Isd) رايعلا انطبظ اذاو



ريبمأ 2520 يواسي يسيطانغملا لصفلا رايت ناف

Isd×lr

2520A=504×5

off0.3 ىلع (tsd) رايعلا انطبظ اذاو

قفرملا لودجلا بسح يواسي off0.3 نا ثيح

ةيناث يلم 320

ةماه ةظح مال

on ىلع طبظلا نوكي نأب يصوت ةعنصملا ةكرشلا

لصفلا رايت 6ناف ىلع (li) رايعلا انطبظ اذاف

ريبمأ ي3024 واسي يروفلا يسيطانغملا

3024A=504×6

ةظح مال

(lsd) طبظ نم ىلعأ (li) طبظ نوكي نا بجي

0.6 ىلع (lg) رايعلا انطبظ اذاو

ي واسي يضر األ ةكبش يف بيرستلا رايت ناف

ريبمأ 302.4



302.4=504×0.6

off0.1 ىلع (tg) رايعلا انطبظ اذاو

قفرملا لودجلا بسح يواسي off0.1 نا ثيح

ةيناث يلم 140





250A يمس اال هرايت ABB ةكرام بلوقم عطاق

رييعتلل لباق

يهو تارايع عبرا ىلع يوتحي

(L)األلو رايعلا

(loadover) يرارحلا لصفلا رايت رايع وهو

(I1) زمرلا

يرارحلا لصفلا رايت طبظل وهو

(t1) زمرلا

يرارحلا لصفلا ريخأت تيقوت طبظل وهو

(S) يناثلا رايعلا

short) يسيطانغملا لصفلا رايت رايع وهو

(circuit

(I2) زمرلا

يسيطانغملا لصفلا رايت طبظل ووه

(t2) زمرلا



يسيطانغملا لصفلا ريخأت طبظل وهو

(l) ثلا ثلا رايع لا

يئاقتن اال يروفلا يسيطانغملا لصفلا طبظل وهو

(l3) زمرلا

يروفلا يسيطانغملا لصفلا رايت طبظل وهو

يئاقتن اال

(t3) زمرلا

يروفلا يسيطانغملا لصفلا ريخأت طبظل وهو

يئاقتن اال

(G) عبارلا رايعلا

يضر اال برستلا رايت طبظل وهو

(l4) زمرلا

يضر اال برستلا رايت ةيساسح طبظل وهو

(t4) زمرلا

يضر األ برستلا نم لصفلا ريخات طبظل



يرارحلا لصفلل (l1) رايع طبظ ةيفيك

ولك ةيعضو 15 اهل حيتافم عبرأ l1 رايعلل

ةنيعم ةميق اهل ةيعضو

رايتلا برض ةراتخملا ةيعضولا ةميق هدادعاو

ln يليغشتلا

(Σ+0.4)xI1=In

(t1) رايعلا طبظ ةيفيك

ةيعضو لكل تايعضو 4 امهلو ناحاتفم t1 رايعلل

ةنيعم ةميق

يسيطانغملا لصفلل (l2) رايع طبظ ةيفيك

لكل تايعضو 8 اهلو حيتافم l2ثالث رايعلل

ةنيعم ةميق ةيعضو

رايتلا برض ةراتخملا ةيعضولا ةميق هدادعاو



ln يليغشتلا

(Σ)xI2=In

(t2) رايعلا طبظ ةيفيك

حيتافم t2ثالث رايعلل

ةيعضو لكل تايعضو 4 يناثلا األلوو ناحاتفملل

ةنيعم ةميق

: ناتيعضو ثلا ثلا حاتفمللو

نمز نود يسيطانغملا لصفلا األىلو ةيعضولا

ريخأت

ريخأت نمزب يسيطانغملا لصفلا ةيناثلا ةيعضولا

يسيطانغملا لصفلل (l3) رايعلا طبظ ةيفيك

يئاقتن اال يروفلا

لكل تايعضو 8 اهلو حيتافم (l3)ثالث رايعلل

ةنيعم ةميق ةيعضو

رايتلا برض ةراتخملا ةيعضولا ةميق هدادعاو



ln يليغشتلا

(Σ)xI3=In

ةمهم ةظح مال

دادعإ نم ربكا (l3) رايعلا دادعإ نوكي نا بجي

(l2) رايعلا

رايت ةيساسح طبظل وهو (l4) رايعلا طبظ ةيفيك

يضر األ برستلا

لكلو تايعضو 8 اهلو حيتافم (l4)ثالث رايعلل

ةنيعم ةميق ةيعضو

رايتلا برض ةراتخملا ةيعضولا ةميق هدادعاو

ln يليغشتلا

(Σ)xI4=In

(t4) رايعلا طبظ ةيفيك

ةيعضو لكل تايعضو 4 امهلو ناحاتفم t4 رايعلل



ةنيعم ةميق

(N)لا رتوينلا ةيامح رايع طبظ ةيفيك

: ناحاتفم رايعلل

: ناتيعضو هلو االلو حاتفملا

offااللو عضولا

ةيامح نودب لا رتوينلا

on يناثلا عضولا

ةيامحب لا رتوينلا

: ناتيعضو هل اضيا يناثلا حاتفملا

%50 األلو عضولا

ةيامح فصنب لا رتوينلا

100% يناثلا عضولا

ةلماك ةيامحب لا رتوينلا



InN=%l



Micrologic ةيامحلا و مكحتلا ةدحو ىلع فرعتلا

Micrologic ةيامحلا و مكحتلا تادحو مدختست

كلذو NScompact زارط عطاوقلا عاونأ عم

ريبمأ 3200 ةياغلو ريبمأ نم630



Micrologic ةيامحلا و مكحتلا ةدحو مسقنت

: عاونأ عبرأ ىلا ةيامحلا ددع ثيح نم

2.0

5.0

6.0

7.0

:2.0 عونلا



نيتيساسا نيتيامح ىلع يوتحي

loadover ةدئازلا ةلومحلا نم ةيامحلا

circuitshort تكريس تروشلا نم ةيامحلا و

تارايع ىلعثالث يوتحي و

(lsdtr lr): يهو

:5.0 عونلا

تايامحلا يف ةيئاقتن اال ةيناكم ىلعاال يوتحي

تارايع سمخ ىلع يوتحيو

(litsdlsdtrlr): يهو

:6.0 عونلا

تايامحلا يف ةيئاقتن اال ةيناكم ىلعاال يوتحي

يضر األ ةكبش لطع دض ةيامحلا و

تارايع عبس ىلع 6.0 عونلا يوتحيو

(tglglitsdlsdtrlr): يهو



:7.0 عونلا

تايامحلا يف ةيئاقتن اال ةيناكم ىلعاال يوتحي

يضر األ بيرستلا دض ةيامحلا و

تارايع عبس ىلع 7.0 عونلا يوتحيو

(t∆ I∆nlitsd lsd trIr): يهو





Micrologicنم ةيامحلا و مكحتلا ةدحو مسقنتو

: عاونا عبرأ ىلا تاسايقلا ثيح

A=ammeter

meterP=power

meterH=harmonic

indicationno



:A عونلا

رتيمما ىلع يوتحي

(EوA) نيعون ىلا مسقنيو

راملا رايتلا لثم ةروص لك يف رايتلا ضرع اهنكمي

يضر اال بيرستلا رايتو يضر األ رايتو تازافلا يف

رايت لك اهيلا لصو ميق ىصقأ حضوت امك

و ريبم لأل طبظلا نكميو لا لألطع نيبمب ةدوزم يهو

ةلوهسب نمزلا

:P عونلا

رتيم رواب ىلع يوتحي

ناكم باال هناف ةقباسلا تازيملا رفاوت بناجب

عفةلاو ريغلا ةلاو عفلا ةردقلا و دهجلا ضارعتسا

ددرتلا و ةقاطلا و ةيرهاظلا

ادامتعأ األمحلا فيفختو بجحب موقت نا نكمي امك

ةردقلا وا رايتلا ىلع

و تقولا لاب األطع ليجستب تادحولا هذه موقت



لطعلا عونو خيراتلا

موقتو ضافخنا وا عافترا دنع ةراشا ءاطعأب موقت

ةردقلا نايرس هاجتا وا تازافلا ساكعنا نايبب

:H عونلا

رتيم كينومراه ىلع يوتحي

نيزارطلا نم لك يف ةقباسلا تازيملا رفاوت بناجب

اهريثأت ىدمو تايقفاوتلل ةقيقد ميق يطعت يهف PA

ةيبرهكلا تاجوملا لكش ىلع

:indicationno عونلا

رتيمما ىلع يوتحي ال





Micrologic مكحتلا و ةيامحلا ةدحو طبظ ةقيرط

2.0A عونلا طبظ ةقيرط

ثمال ضرفنل

0.7 ىلع (lr) رايعلا طبظ مت

3 ىلع (lsd) رايعلا طبظو

1 ىلع (tr) رايعلا طبظو

ln=2000A

عطاقلل يمس األ رايتلا

Ir=0.7×ln=1400A

يرارحلا لصفلا رايت

Isd=3×lr=4200A

ريخأت نمزب يسيطانغملا لصفلا رايت

tr=1second



ةيناث 1 يرارحلا لصفلا ريخأت نمز



5.0A عونلا طبظ ةقيرط

ثمال ضرفنل

0.7 ىلع (lr) رايعلا طبظ مت

2 ىلع (lsd) رايعلا طبظو

3 ىلع (li) رايعلا طبظو

1 ىلع (tr) رايعلا طبظو

on0.2 ىلع (tsd) رايعلا طبظو

ln=2000A

عطاقلل يمس األ رايتلا

Ir=0.7×ln=1400A

يرارحلا لصفلا رايت

Isd=2×lr=2800A



ريخأت نمزب يسيطانغملا لصفلا رايت

Ii=3×ln=6000A

يروفلا يسيطانغملا لصفلا رايت

tr=1second

ةيناث 1 يرارحلا لصفلا ريخأت نمز

tsd=0.2second

ةيناث 20يلم يسيطانغملا لصفلا ريخأت نمز





6.0A عونلا طبظ ةقيرط

ثمال ضرفنل

0.7 ىلع (lr) رايعلا طبظ مت

2 ىلع (lsd) رايعلا طبظو

3 ىلع (li) رايعلا طبظو

B ىلع (lg) رايعلا طبظو

1 ىلع (tr) رايعلا طبظو

on0.2 ىلع (tsd) رايعلا طبظو

on0.2 ىلع (tg) رايعلا طبظو

ln=2000A

عطاقلل يمس األ رايتلا

Ir=0.7×ln=1400A

يرارحلا لصفلا رايت

Isd=2×lr=2800A



ريخأت نمزب يسيطانغملا لصفلا رايت

Ii=3×ln=6000A

يروفلا يسيطانغملا لصفلا رايت

AB-lg=640

يضر األ ةكبش لطع رايت

tr=1second

ةيناث 1 يرارحلا لصفلا ريخأت نمز

tsd=0.2second

ةيناث 20يلم يسيطانغملا لصفلا ريخأت نمز

secondtg=0.2

يضر األ ةكبش يف برستلا نم لصفلا ريخأت نمز

ةيناث 20يلم





7.0A عونلا طبظ ةقيرط

ثمال ضرفنل

0.7 ىلع (lr) رايعلا طبظ مت

2 ىلع (lsd) رايعلا طبظو

3 ىلع (li) رايعلا طبظو

1 ىلع (I∆n) رايعلا طبظو

1 ىلع (tr) رايعلا طبظو

on0.2 ىلع (tsd) رايعلا طبظو

140ms(t∆)ر ايعلا طبظو

ln=2000A

عطاقلل يمس األ رايتلا

Ir=0.7×ln=1400A

يرارحلا لصفلا رايت

Isd=2×lr=2800A



ريخأت نمزب يسيطانغملا لصفلا رايت

Ii=3×ln=6000A

يروفلا يسيطانغملا لصفلا رايت

I∆n=1A

يضر باأل رستلا رايت

tr=1second

ةيناث 1 يرارحلا لصفلا ريخأت نمز

tsd=0.2second

ةيناث 20يلم يسيطانغملا لصفلا ريخأت نمز

t∆=seconds140milli

140يلم يضر األ برستلا نم لصفلا ريخأت نمز

ةيناث





ةبلوقملا عطاوقلا تارايع زومر ىلع فرعتلا

: اهطبظ ةقيرطو MCCB

يمس األ هرايت رديانش ةكرام بلوقم عطاق

ريبمأ 3200/630

Micrologic مكحتلا ةدحو ةطساوب رييعتلل لباق

7.0

: يهو تارايع عبس ىلع يوتحي

(lr) رايعلا -1

يرارحلا لصفلا رايت ميق طبظل

يرارحلا لصفلا ريبمأ يأ

عطاقلل يليغشتلا رايتلا (ln) ةميق برض هدادعإو

(tr) زمرلا -2

يرارحلا لصفلا ريخأت تيقوت طبظ

(lsd) زمرلا -3



ريخأت نمزب يسيطانغملا لصفلا رايت

1.5 نيب حوارتي ام Irغاًبلا دادعإ فعاضم ووه

Ir رايت فاعضأ 10 ىلإ

(tsd) زمرلا -4

يسيطانغملا لصفلا ريخأت نمز طبظ

(li) زمرلا -5

يروفلا يسيطانغملا لصفلا رايت

(ln) عطاقلل يليغشتلا رايتلا برض هدادعإو

Isd دادعإ نم ىلعأ li دادعإ نوكي نأ بجي

(I∆n) زمرلا -6

يضر األ برستلا نم ةيامحلا ةيساسح طبظ

(t∆) زمرلا -7

يضر األ برستلا نم ةيامحلل لصفلا تقو ريخأت



ثملا:

ريبمأ 1000 عطاقلل يليغشتلا رايتلا

0.95 ىلع (Ir) رايعلا انطبظ اذاف

ريبمأ 950 يواسي يرارحلا لصفلا رايت ناف

Ir×In

950A=1000×0.95

1 ىلع (tr) رايعلا انطبظ اذاو

رايت عافترا دعب ةيناث 1 دعب لصفي فوس عطاقلا ناف

950 وهو هيلع طوبظملا دحلا ىلا يرارحلا لصفلا

ريبمأ

4 ىلع (Isd) رايعلا انطبظ اذاو

ريبما 3800 يواسي يسيطانغملا لصفلا رايت ناف

Isd×lr



3800A=950×4

on0.3 ىلع (tsd) رايعلا انطبظ اذاو

قفرملا لودجلا بسح يواسي on0.3 نا ثيح

ةيناث يلم 230 يواست 0.3

230ms=0.3tsd

لصفلا رايت 4ناف ىلع (li) رايعلا انطبظ اذاف

ريبمأ 4000 يواسي يروفلا يسيطانغملا

Ii×ln

4000A=1000×4

ةظح مال

(lsd) طبظ نم ىلعأ (li) طبظ نوكي نا بجي

1 ىلع (I∆n ) رايعلا انطبظ اذاو

ريبمأ 1 يواسي بيرستلا رايت ناف

1A=1I∆n



نمز 60ناف ىلع (t∆) رايعلا انطبظ اذاو

ةيناث يلم 60 يواسي يضر اال بيرستلا يف لصفلا

t∆60=60ms







mccb ةبلوقملا عطاوقلا ب ةقحلملا تادحولا





تافاض لإل لباقلا بلوقملا عطاقلا -1



ي رايتب مكحتلا فدهب عطاقلل فاضت مكحت تادحو -2

يسيطانغملا لصفلا و يرارحلا لصفلا



ضر األ برستلا نم ةيامحلا ةدحو -3

لزعلا ةبقارم ةدحو -4



نايب ةبمل ) دهجلا دجاوت رشؤم -5

يرظانت رتيمما ةدحو -6

ةطساوب لا رتوينلا و تازاف ثلاالث ىلع رايتلا سايقل

روتكلس حاتفم



يمقر رخآ رتيممأ عون دجوي

MNMX نيعون وهو مكحت هيلير -7



يهو مكحتلا رئاود يف مدختست ةدعاسم طاقن -8

تامادختسأ ةعبرأ هل دحاو عون

SFVSDESDOF



عط اقلا ىلع ات رشابم بكري ينارود ضبقم -9

ضبقملا بيكرت ةيناكما عسوم ينارود ضبقم -10

مكحتلا ةحول ةفرد ىلع



عطاقلا لصفو ليغشت ةيناكما كرحم ةدحو -11

مكحت ةمظنأب عطاقلا طبر ةيناكماو ايكيتاموتاو ايودي

اهريغو ATSوPLCوBMS لثم



قيشعت ةيناكم ال فارط عماأل ليصوت ةدعاق -12

ةرئادلا نم هجارخا ةلوهسو ةرئادلا ب عطاقلا



لكيهلا وأ تانوكملا ةدعاقب مكحتلا طاقن ليصوت -13

بحسلل لباقلا



طبر يف ةدعاسملا تاراوسسك واال تاقحلملا -14

ةيساحنلا تارابلا التوا باكلا



ةريصقلا ةيقاولا عوردلا -15

اهنيب اميف ليصوتلا باطقأ نيب لزعلل مدختست

نم ةيامحلل يجراخلا طيحملا نع باطق األ لزعو

اهتسم مال



و لزعلل مدختست اضيا ةليوطلا ةيقاولا عوردلا -16

ةسم ملاال نم ةيامحلا



عطاوقلا ىلا ةفاضملا تادحولل رثكأ تاحيضوت

: ةبلوقملا

ضر األ برستلا نم ةيامحلا ةدحو

: نيعون يهو

األلو عونلا

وهو عطاقلا عم يلا وت لصويو عطاقلا بناجب بكري

100 ةياغلو ريبمأ 50 نم ةبلوقملا عطاوقلل





يناثلا عونلا

وهو عطاقلا عم ةرشابم لصويو عطاقلا لفسأ بكري

ريبمأ 630 ةياغلو ريبمأ 100 نم عطاوقلل





ةدحولا تادادعا ىلع فرعتلا



ةيساسحلا طبظ رايع -1

نم ةيئاقتنا ةيامحل ) ينمزلا ريخأتلا طبظ رايع -2

( يضر األ عدصلا

لوصولا لجأ نم صاصرلا نم تيبثت ةادأ -3

تادادع ىلإاإل هب مكحتملا

ءارج إل ضر أطخاأل يكاحي رابتخا 4رز

رثعتلا ةفيظو ىلع ةمظتنم تاصوحف

دعب ةبولطم طبضلا ةداعإ ) طبضلا ةداعإ 5رز

( رثعتلا أطخ

ةح وللا فينصت 6

ةدعا سم ليصوت ةطقن SDV7



ثثلا عون دجوي

ةياغلو ريبما 630 نم ةبلوقملا عطاوقلا ىلا فاضي

ةدحو ةطساوب اهب مكحتلا متي ويتلا ريبما 3200

Micrologic مكحتلا

يضر األ برستلا نم ةيامحلا هيلير وه عونلا اذهو





:UnitTripShunt مكحتلا هيلير

نم نكمي عطاقلا لخاد عضوي هيلير نع ةرابع وهو

ةفلتخم دوهجب لمعيو عطاقلا لصف خالهل

MNMX: نيعون وهو



MX هيليرلا لمع ةيرظن

رواب طاقن بذجيو لمعي دهجلا ب هتيذغت دنع يه

بيرتلا حةلا ىلإ قلغلا حةلا نم جرخي يذلا و عطاقلا

نما حلا يا يف عطاقلا ليغشت لغشملا عطيتسي نلو

هيليرلا ىلع طلسملا دهجلا لصف دنع ألوحلاإال

MN هيليرلا لمع ةيرظن

طاقن بذجيو لمعي هنع ةيذغتلا دهج عطق دنع يه

حةلا ىلا قلغلا حةلا نم جرخي يذلا و عطاقلا رواب

بيرتلا



نم حلا يأ يف عطاقلا ليغشت لغشملا عيطتسي نلو

هيليرلا ىلع طلسملا دهجلا ليصوت دنع األوحلاإال



: ةبلوقملا عطاوقلا ب ةصاخلا ةدعاسملا طاقنلا

OF/SD/SDE/SDV

عطاقلا يف ةدعاسملا طاقنلا فئاظو

أطخ ثودح دعب وأ يداعلا ليغشتلا ءانثأ

عم لمعتو ةدعاسملا طاقنلا نم دحاو عون رفوتي

اهبيكرت عقوم بسح ةفلتخملا ةراش اإل فئاظو عيمج

: عطاقلا ب



OF

اهل زمريو عطاقلا يف عقاوم عبرا اهلو



OF4OF3OF2 OF1

قلغم وه له ةرئادلا عطاق حاتفم عضوم ىلإ ريشت و

حوتفم ما

SD

بيرت عضو يف يا ترثعت ةرئادلا نأ ىلإ ريشت

: ببسب

لمحلا ةدايز

رصق ةرئاد وأ

يضرأ برست وأ

يضرأ أطخ وأ

نع صخش نم هلمع مت أطخ ياب ةصاخ هذهو

اطخ يا وا عطاقلا رابتخا حاتفم ىلع طغضلا قيرط

يبرهك

يعيبطلا اهعضو SDىلإ ةدعاسملا ةطقن دوعت

ةرئادلا عطاق طبض ةداعإ دنع ( طيشنت (مدع



SDE

( بيرت ) رثعت دق ةرئادلا عطاق نأ ىلإ ريشت

: ببسب

دئازلا لمحلا

رصق ةرئاد وأ

يضرأ برست وأ

يضر أطخاأل وأ

يعيبطلا اهعضو SDEىلإ ةدعاسملا ةطقن دوعت

ةرئادلا عطاق طبض ةداعإ دنع ( طيشنت مدع )

SDV

برست ببسب رثعت دق ةرئادلا عطاق نأ ىلإ ريشت

يضرأ

ةفيظولا نييعت ةداعإ متي امدنع طيشنت حةلا ىلإ دوعت

يضر األ برستلا نم ةيامحلا ةيفاض اإل



ةروكذملا ةيفاض اإل ةدعاسملا طاقنلا عيمج رفوتت

" ىوتسملا ةضفخنم " تارادصإ يف اًضيأ عأاله

(لثم دهجلا ةضفخنم يفاألمحلا مكحتلا ىلع ةرداق

( ةينورتكل اإل رئاودلا PLCوأ مكحتلا





MechanismMotorاآليل كرحملا ةدحو

بلوقملا عطاقلا ىلا اآليل روتوملا ةدحو ةفاضا دنع



عطاقلا صئاصخ لثم عطاقلا اذه صئاصخ حبصت

ACB يئاوهلا

ايلآ وأ ايودي هليغشت ةيناكما عم

اآليل روتوملا ةدحو ةفاضا دئاوف نم

مكحتلا ةمظنا خالل نم عطاقلا ب مكحتلا ةيناكما

ATS رئاود يف اهمادختسا ةيناكماو

اآليل كرحملا ةدحو ءازجأ





( لزعلا (مالةمء تلاالسم عضوم رشؤم -1

ةرداصلا ةرئادلا فيرعتل ناقصلم -2

( غرفمو نوحشم ) كربنزلا ةلا حل رشؤم -3

( حيتافملا (لفق لفق زاهج -4

1 مادختساب ( ليغشتلا فاقيإ عضو ) لفق زاهج -5

8مم 5ىلإ نم ديقلا رطق 3فقألا ىلإ

يودي ضبان نحش عارذ -6

(ON1) ليغشتلل نتوب شوب حاتفم -7

(OFF0) فاقي لال نتوب شوب حاتفم -8

يئاقلتلا / يوديلا عضولا ديدحت حاتفم -9

ليدبتلا زمر عضوم ىلإ ةراش اإل نكمي

(630/NS400 طغض ) دادع تايلمع -10

اآليل كرحملا ةدحو لمع ةيرظن



نم بسانملا دهجلا اآليلب كرحملا ةدحو ةيذغت متي

B4وA1 فارط خاللاأل

نم قلغلل نتوب شوب حاتفم ةطساوب اهتيذغت متيو

A2 فرطلا خالل

نم حتفلل نتوب شوب حاتفم ةطساوب اهتيذغت متيو

A4 فرطلا خالل

تابمل ىلا لصوت ةدعاسم طاقن بيكرت نكميو امك



عطاقلا ةيعضو ةفرعمل نايب

ما قلغم عطاقلا عضو نايبل OF1 ةطقنلا بكرتف

حوتفم

عوقو دنع عطاقلا عضو نايبل SDE ةطقنلا بكرتو

( بيرت ) أطخلا

ةفرعمل بوساحلا زاهجب ةدحولا طبر نكميو امك

عطاقلا عاضوأ




